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KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİ KONSEYİ VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 
 
Amaç 
Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin önlisans ve lisans 
öğrencilerinin haklarını gözetmek, Üniversite Yönetimi ile etkili bir iletişim kurmak, öğrencilerin 
beklenti ve isteklerini Üniversite Yönetimine iletmek, öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki 
kararlara katılımını sağlamak; öğrenci toplulukları vasıtasıyla öğrencilerin eğitim, sağlık, spor, 
kültür, sanat vb. alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak, dostluk ve dayanışma duygularını 
pekiştirmektir. 
 
Kapsam 
Madde 2. Bu Yönerge, amaç kısmında belirlenen hedefleri gerçekleştirmeye yönelik esas, usul 
ve ilkeleri kapsar. 
 
Tanımlar ve Kısaltmalar 
Madde 3. Bu Yönergede geçen, 
Akademik Birim : Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 
Birim Yöneticisi : Üniversitedeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticisini, 
Danışman : Üniversite öğretim elemanları arasından belirlenen topluluk 

danışmanlarını, 
Dekan : Üniversiteye bağlı fakültelerin dekanlarını, 
Denetleme Kurulu : Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunu 
Fakülte : Üniversiteye bağlı fakülteleri, 
Genel Kurul : Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu,  
Konsey : Üniversite Öğrenci Konseyini, 
Müdür : Üniversiteye bağlı yüksekokulların ve meslek yüksekokulunun müdürünü, 
Rektör : Üniversite Rektörünü, 
Rektörlük : Üniversite Rektörlüğünü, 
Topluluk : Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci topluluklarını, 
Üniversite : Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, 
Yönetim Kurulu : Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunu, 
Yüksekokul : Üniversiteye bağlı yüksekokulları 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Öğrenci Konseyi, Faaliyet Alanları, Organları ve Görevleri  

 
Öğrenci Konseyi 
Madde 4. Öğrenci Konseyi öğrenciler adına Üniversite öğrencilerini temsil eden kuruluştur. 
Öğrenci Konseyi, faaliyetlerini yürütürken Üniversitenin misyonunu ve kurucu ülkelerin iç ve dış 
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politikalarındaki hassasiyetleri dikkate alır. Konsey, öğrencileri temsil etmek üzere, bu 
Yönergede belirlenen usullere göre yapılan seçimlerin sonucuna göre belirlenen üyelerden 
oluşur. Öğrenci Konseyi ve öğrenci toplulukları tüm faaliyetlerini bir Rektör Yardımcısının 
yardım, destek, rehberlik ve koordinatörlüğünde yürütür. 
 
 
Öğrenci Konseyinin Faaliyet Alanları 
Madde 5.  

a) Üniversitenin çağdaş bir eğitim kurumu olarak gelişmesine katkıda bulunmak, 
b) Öğrencilere, hür dünyanın temelini oluşturan demokrasi eğitimi ve deneyimi ile özgür ve 

demokrat birer kişilik kazandırmak, 
c) Öğrencilerin inanç özgürlüğüne saygılı bireyler olmalarını desteklemek, 
d) Öğrenciler arasında etkili bir iletişimin kurulmasını sağlamak, 
e) Öğrencilerle Üniversite yönetimi arasındaki ilişkiyi güçlendirerek çıkabilecek sorunların 

çözümünü kolaylaştırmak, 
f) Öğrencilerle ilgili konuların gündemde bulunduğu Üniversite Senatosu toplantılarına, 

Öğrenci Konseyi başkanı ve başkan vekili; akademik birim yönetim kurulları 
toplantılarına ise Fakülte/Yüksekokul temsilcisi olarak oy hakkı olmaksızın katılmak, 

g) Bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal, sportif vb. etkinliklerin düzenlenmesine katkıda 
bulunarak öğrencilerin zihin, ruh ve beden yönünden gelişmelerine yardımcı olmak, 

h) Başta Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk Cumhuriyet ve toplulukları ile 
diğer ülkelerden Üniversiteye eğitim görmek üzere gelen öğrencileri birbirleriyle 
tanıştırmak ve kaynaştırmak, 

i) Öğrencilere Türk dünyasını bütün yönleriyle tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, 
j) Türk Dünyasında kardeşlik, birlik ve beraberlik bilinci uyandırmak ve bu bilinci daima 

canlı tutmak, başka uluslara mensup öğrencilerle o sağlamak suretiyle bölge ve dünya 
barışına katkıda bulunmaktır. 

 
Öğrenci Konseyinin Organları 
Madde 6. Konseyin organları şunlardır: 

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, 
b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, 
c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu. 

 
Genel Kurul 
Madde 7. Konseyin en yetkili organı olup akademik birim ve bölüm/program temsilcisi olarak 
seçilen üyelerden oluşur. Genel Kurul, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. 
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk 
şartı aranmaz. 
 
Genel Kurulun Görevleri 
Madde 8. Genel Kurul; 

a) Yönetim ve denetleme kurullarını seçmek, 
b) Konseyin yıllık faaliyet raporunu onaylamak, 
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c) Öğrencileri ilgilendiren eğitim-öğretim, barınma, Üniversite mevzuatı ve diğer 
hususlarda Üniversite yönetimine görüş ve öneriler sunmak üzere karar almak, 

d) Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarını ibra etmek, 
e) Yönetim kurulunun çağrısı üzerine Ekim ayının son haftasında ilk olağan toplantısını 

yapmak, 
f) Yönetim Kurulunun daveti üzerine istişari toplantı ve Genel Kurul üye sayısının üçte 

birinin imzalı başvurusu ile olağan üstü toplantılar yapmak, 
görevlerini yerine getirir. 
 
 
Yönetim Kurulu 
Madde 9. Yönetim Kurulu en az üçü Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı, en az biri Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı ve biri de diğer ülke vatandaşı olmak üzere Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 
seçeceği yedi (7) üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Yönetim 
Kurulu üyeleri en geç üç gün içerisinde kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel 
sekreter ve bir sayman belirler. Başkanın Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı ve başkan vekilinin 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. Yönetim Kurulundan herhangi birinin/birilerinin 
herhangi bir sebeple ayrılması durumunda yedek listeden sırasıyla yeterli sayıda üyenin Yönetim 
Kuruluna dahil edilmesi ile görev taksimi yeniden belirlenir.  
 
Yönetim Kurulunun Görevleri ve Sorumlulukları 
Madde 10. Yönetim Kurulu; 

a) Üniversitedeki eğitim ve kültür faaliyetlerinin mükemmelleştirilmesi, spor faaliyetlerinin 
düzenlenmesi, öğrencilerin sağlık, dinlenme ve eğitim şartlarının iyileştirilmesi 
konularında teklifler hazırlayıp Üniversite ve akademik birimlerin yönetimlerine sunmak, 

b) Üniversitede veya Üniversite dışında öğrenciler arasında ve öğrencilerle ilgili yapılacak 
bilimsel, sosyal, kültürel, sportif vb. etkinliklerde Üniversiteyi temsil etmek, 

c) Öğrenci topluluklarının yürüteceği faaliyetlerle ilgili başvuruları değerlendirerek karara 
bağlamak ve denetlemek,  

d) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, 
e) Öğrenci topluluklarının yürütme kurullarına, genel kurul üyeleri arasından birini üye 

olarak seçmek, 
f) Bu Yönergenin 5. Maddesinde belirtilen hususlarla ilgili faaliyetler yürütmek görevlerini 

yerine getirir. 
 
Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı ile veya yönetim kurulu üyelerinden en az üçünün çağrısı ile 
gündemli olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. 
 
Yönetim Kurulunda karar alınırken oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
 
Denetleme Kurulu 
Madde 11. Genel Kurulun seçeceği biri (1)’i Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere üç (3) 
üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyelerinin görev süresi bir (1) yıldır. 
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Denetleme Kurulunun Görevleri 
Madde 12. Denetleme Kurulu; 

a) Yönetim Kurulunun faaliyetlerini ve gelir-gider hesaplarını incelemek ve ayrıntılı 
raporlarını her yıl Nisan ayının son haftasında Rektörlük Makamına sunmak, 

b) Konseyin yıllık faaliyetleri ve mali hususlarla ilgili olarak hazırlayacağı raporu Genel 
Kurulun görüşüne sunmak 

görevlerini yerine getirir. 
 
Denetleme Kurulu, başkanın çağrısı veya kurul üyelerinden en az iki üyenin çağrısı ile gündemli 
olarak toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye sayısının çoğunluğu ile alınır. 
 
Denetleme Kurulunda karar alınırken oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
 
 
 
Seçme, Seçilme Koşulları ve Başvuru 
Madde 13. Üniversitenin bütün öğrencileri, bölüm/program temsilcilerini seçme hakkına sahip 
tabii üyelerdir. Seçimlerde her üyenin sadece bir oy hakkı vardır. Üyeler, oylarını bizzat 
kullanırlar. Vekâlet yoluyla oy kullanılamaz. 
 
Seçimlerde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminin ilan edilmesinden sonra, seçimin 
birinci aşamasının yapılacağı tarihten üç gün önceki mesai bitimine kadar Seçim Kuruluna 
gerekli evrakla şahsen başvururlar. Seçim Kurulu, seçimin her aşamasından önce aday listelerini 
kolayca görülebilecek yerlerde ilan eder. 
 
Bir öğrencinin bölüm/program ve akademik birim temsilciliklerine aday olabilmesi için; 

a) Üniversitenin kayıtlı öğrencisi olması, 
b) Alt dönemlerden ikiden fazla başarısız olunan dersinin bulunmaması, 
c) Disiplin cezası almamış olması, 
d) Adlî sicilinin temiz olması, 
e) Her hangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyanının bulunması, 

koşulları aranır. 
 
Konseyin Organlarının Oluşturulması 
Madde 14. Konsey organlarının oluşturulabilmesi için, gizli oylamayla dört aşamalı bir seçim 
yapılır; 

a) Birinci aşamada, her yıl Eylül ayının son haftasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 
tarafından her bölüm/program için ayrı ayrı hazırlanmış seçmen listesinde adı bulunan 
öğrencilerin oylarıyla, iki (2)’si Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı, diğer iki (2)’si de varsa 
Kırgızistan dışından gelen öğrencilerden olmak üzere dört (4) temsilci seçilir. Birinci 
sınıftan son sınıfa kadar bütün bölüm/program öğrencilerinin seçtikleri bu temsilciler, 
“bölüm/program temsilcisi” ve “genel kurul üyesi” sıfatını kazanırlar. Seçimin 
yapılabilmesi için seçmen listelerinin çoğunluğunun seçime katılması koşulu aranmaz. 
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Aday sayısı yetersiz olsa da seçim yapılır. Seçimde her seçmen oy pusulasına en fazla 
dört farklı adayın ismini yazarak oyunu kullanır. 

b) İkinci aşamada, birinci aşama seçim sonucunun ilan edilmesinden en az iki tam gün 
sonra bölümlerden/programlardan temsilci olarak seçilenler toplanarak kendi 
aralarından, bir (1)’i Kırgızistan dışından olmak üzere, iki (2) kişiyi akademik birim 
temsilcisi olarak seçerler. Seçilenlerin bölüm/program temsilciliği sıfatı da devam eder. 
Seçimde her temsilci, en fazla iki adayın ismini oy pusulasına yazabilir. 

c) Üçüncü aşamada, akademik birim temsilciliği seçimlerinin tamamlanmasından bir hafta 
sonra, Genel Kurul toplanarak kendi üyeleri arasından, gündem maddelerini görüşmek 
ve yönetim ve denetim kurullarını oluşturmak üzere, seçeceği bir (1) divan başkanı ve iki 
(2) kâtip üyeden oluşan divan heyetini belirler. Genel Kurul, gündem maddelerini 
görüştükten sonra, yedi (7) kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve üç (3) kişiden oluşan 
Denetleme Kurulu üyelerini seçer. Ayrıca Yönetim Kuruluna üç (3) ve Denetleme 
Kuruluna iki (2) yedek üye bu kurulların üye dağılımına göre seçilir. 

d) Dördüncü aşamada, üçüncü aşama seçimlerinin tamamlanmasından bir (1) gün sonra, 
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri toplanarak kendi aralarında görev dağılımı 
yaparlar. Oluşan kurullar Rektörlük Makamına bildirilir. 
 
 
Aynı öğrenci Yönetim Kurulu başkanlığına en fazla iki defa seçilebilir. 
Her aşamada temsilci olarak seçilenlerin görev süreleri bir yıldır. 
Seçilecek üye sayısından fazla isim yazılması, isimlerin tekrar edilmesi, aday olmayan 
üyelerin isimlerinin yazılması, Kırgız Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşlarının üyelik 
sayılarını belirleyen kurallara uyulmaması hallerinde oy pusulaları geçersiz sayılır. 

 
 
 
Seçim Kurulu 
Madde 15. Seçim Kurulu, öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısının başkanlığında 
Rektörlük tarafından görevlendirilecek iki kişi de dahil olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. 
Seçim kurulu; 

a) Eylül ayının son haftasında seçim takvimini ilan eder, 
b) Seçimin yapılacağı salonu veya salonları belirler, 
c) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının hazırlayacağı seçmen listelerini herkesin görebileceği 

bir yerde ilan eder, 
d) Oy pusulalarını hazırlar, 
e) Sandık kurullarını tespit eder, 
f) Seçimle ilgili diğer bütün hazırlıkları ve işlemleri yapar, 
g) Seçimlerden sonra sonucu bir tutanakla Rektörlüğe bildirir. 
 

Seçim Sonuçlarının Kesinlik Kazanması 
Madde 16. Seçim sonuçları, Rektör ve Rektör Vekili tarafından onaylandıktan sonra kesinlik 
kazanır. Ancak, gerekli görülürse Rektörlük tarafından seçimler iptal edilerek yenilenebilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Öğrenci Toplulukları 

 
Öğrenci Toplulukları 
Madde 17. Öğrenciler eğitim, bilim, kültür, turizm, spor vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerini Öğrenci 
Konseyi çatısı altında kurulacak öğrenci toplulukları aracılığıyla yürütür. 
 

a) Öğrenci topluluğunun kurulabilmesi için en az on (10) kişiden oluşan üye listesi, topluluk 
danışmanının onayı ve “kuruluş, işleyiş, faaliyet esas ve usulleri”ni içeren başvuru 
dilekçesi ile birlikte topluluğun geçici başkanı tarafından Öğrenci Konseyi Yönetim 
Kurulu’na başvuru yapılır. Yönetim Kurulu başvuruyu kendi görüşünü de ilave ederek bir 
üst yazı ile Rektörlük Makamına sunar. Rektörlük tarafından uygun görülmesi halinde 
topluluk kuruluşu gerçekleştirilir. 

b) Topluluklar faaliyetlerini, öğretim elemanları arasından belirlenen topluluk danışmanının 
koordinasyon, denetim ve gözetiminde yürütür. Danışmanın kurumdan ya da 
danışmanlık görevinden ayrılması durumunda, topluluk başkanının Öğrenci Konseyi 
Yönetim Kurulu’na başvurusu üzerine Rektörlük tarafından yeni bir danışman 
görevlendirilir. 

c) Üniversitenin öğrencileri, ilgi duydukları bütün topluluklara üye olabilirler. 
d) Topluluk üyesi öğrencilerin katılımıyla topluluk faaliyetlerini yürütmek üzere bir başkan 

ve bir sayman üye seçilir. Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevlendireceği bir 
üyenin de katılımıyla üç (3) kişilik topluluk yürütme kurulu oluşturulur. Seçimlerde üye 
salt çoğunluğu aranmaz. Seçimler Ekim ayının son haftasında yapılır. Yeni kurulan bir 
topluluk en geç bir ay içerisinde seçime gider. Bu seçim sonucu ilk Ekim ayının son 
haftasında yapılacak olan seçimlere kadar geçerlidir. 

e) Öğrenci toplulukları yürüteceği rutin faaliyetler dışındaki etkinliklerini yürütme kurulu 
başkanı vasıtasıyla Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’na, topluluk danışmanı öğretim 
elemanı vasıtasıyla da Rektörlüğe bildirir.  

f) Toplulukların, amaçları dışında faaliyet göstermeleri ya da beklenen verimliliğin temin 
edilememesi halinde ilgili danışman öğretim elemanının Rektörlük Makamına gerekçeli 
teklifi üzerine Rektörlük tarafından Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun görüşü de 
alınarak topluluk feshedilebilir ve gerekirse disiplin soruşturması açabilir. Rektörlük bu 
süreci res’en de yürütebilir. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 
 

Öğrenci Konseyi ve Topluluklarının Gelir-Gider ve Harcamaları 
Madde 18.  

a) Öğrenci Konseyi ve toplulukları yapacakları faaliyetlerin harcamaları için katkı payı 
alabilirler. Her türlü ayni ve nakdi varlık muhafaza ve harcama işlemleri Üniversitenin 
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ile sağlanır. Öğrenci Konseyi 
ve topluluklarının faaliyetlerinin ve hesaplarının incelenmesi ve denetlenmesi 
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Rektörlükçe görevlendirilen bir öğretim üyesinin başkanlığında SKS ve strateji geliştirme 
dairesi başkanlıklarınca görevlendirilecek üç kişilik bir komisyon tarafından yapılır. 

b) Öğrenci Konseyi ve topluluklar, faaliyetleri için gerekli olan her türlü malzeme ve hizmet 
alımı, ulaşım ve organizasyon giderleri, kiralama, bakım-onarım vb. harcamalar yanında 
SKS daire başkanlığının onayına bağlı olarak bağış alabilir veya yapabilir. Her türlü 
harcama, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve öğrenci topluluğu yürütme kurulu kararı ile 
yapılır. Öğrenci Konseyi ve topluluk giderleri ve bağışları, amacına uygun olmalı ve 
belgelendirilmelidir. Her türlü muhasebe, yazışma ve karar evrakının tutulmasından ve 
muhafazasından Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve öğrenci topluluğu yürütme kurulu 
sorumludur. 

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu başkanı ve öğrenci topluluğu yürütme kurulu başkanı 
konseyin ve topluluğun gelir-gider defteri ve karar defterinin tutulması ve 
muhafazasından sorumludur.  

d) Öğrenci Konseyi ve toplulukları elde edilecek gelirleri ve bağışları kişisel menfaatleri için 
kullanamazlar. Bu hükme aykırı davrananlar hakkında “Kırgızistan-Türkiye Manas 
Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uyarınca işlem yapılır.  

e) Öğrenci Konseyi yönetim ve denetleme kurulları ile öğrenci toplulukları yürütme 
kurullarında görev yapan öğrencilerin görev alanlarıyla ilgili idari ve mali bakımdan ilişik 
kesme işlemleri, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının koordinasyonu ile yapılır. 

 
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 
Madde 19. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 18/02/2014 tarih ve 2014-
04.14  sayılı kararı ile kabul edilmiş “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve 
Öğrenci Toplulukları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 20. Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 21. Bu Yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür. 
 
Bu yönerge, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosu’nun 02/02/2016 tarih ve 2016-02.04sayılı kararıyla 
kabul edilmiştir 


